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Uw betaalterminal
Evenementen

Vast 1 Module (Desk 3500)
•  1 vast toestel: 2-in-1, pinpad en kaartlezer (draaibaar)

• Internetverbinding via netwerkkabel (internetconnectie vereist)

• Geïntegreerde printer, 4 papierrollen per gehuurd toestel standaard inbegrepen

• Klaar voor contactloze betalingen

Mobiel 3G of Wifi (Move 3500)
•  Met mobiele internetverbinding 3G, speciale simkaart vereist

• Geïntegreerde printer

• 4 papierrollen per gehuurd toestel standaard inbegrepen

• Klaar voor contactloze betalingen

HUURPERIODE • Per dag, minimum 3 dagen
• Per maand, maximum 90 dagen

Bestellen: minstens 14 dagen voor aanvang van het evenement
Bij afloop huurperiode dient u de betaalterminal binnen de 30 dagen terug te bezorgen.

TARIEVEN • Huren per dag: 18 €
• Huren per maand: 99 €
• Transacties worden gestort op bancaire werkdag +1
• Configuratie & levering : 55 € voor het 1ste toestel en 35 € vanaf het 2de toestel

• Terugbezorgen:
• Via pick-upservice SIX: 50 €
• Op eigen kosten

De huurder blijft verantwoordelijk voor schade en verlies aan het toestel

BIJSTAND Technische interventie bij problemen: 120 €, inclusief technieker ter plaatse
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Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV. V.U.: Isabelle Remant, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B‑1000 Brussel ‑ BTW BE 0403.199.702 ‑ RPR Brussel

Standaard transactietarieven

AANTAL TRANSACTIES PER MAAND STANDAARDVOLUME (< 250) GROOT VOLUME (> 250)

Alle transacties < 10 € 0,045 € 0,045 €

Vast tarief per transactie (€) 0,140 € 0,075 €

Opmerking: Contacteer uw Fintro-agent voor een gepersonaliseerd aanbod.

    
Deze kaarten kunnen ook worden gebruikt op dit toestel, mits afsluiten van een contract met één van deze maatschappijen.

trx = transactie I *Europese Economische Ruimte I **Voor Maestro Commercial-kaarten, mark-up: tarief + 1,20 %. I ***Voor kaarten uitgegeven buiten de EEA/EER, mark-up: tarief + 1,10 %.
1Vennootschappen die voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden: een jaargemiddelde van 50 werk-nemers, een netto jaaromzet van 9.000.000 
EUR en een balanstotaal van 4.500.000 EUR. Wanneer meer dan één van de bedoelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts gevolgen wanneer dit zich 
gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet

Voor deze dienst treedt Fintro op als tussenpersoon voor Axepta BNP Paribas Benelux S.A. Aanbiedingen exclusief voor professionele klanten onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding 
van uw dossier door Axepta BNP Paribas Benelux S.A., Warandeberg, 3, 1000 Brussel, BE0719319138, RPR Brussel. Axepta BNP Paribas Benelux S.A. is geregistreerd als Payment Institute. Als 
u via Axepta BNP Paribas een terminal koopt of huurt dan treedt Axepta BNP Paribas op als commercieel agent voor de toestelleverancier. Deze terminalleverancier blijft verantwoordelijk voor 
alle terminal gerelateerde diensten en ondersteuning.

(geen minimale kost per transactie)
STANDAARDVOLUME GROOT VOLUME

KAARTEN (Consumer cards - Nationale en EER*-tarieven) €/trx + % €/trx + %

 

**

 Maestro Domestic 0,140 € 0,10 % 0,110 € 0,10 %

 

**
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

 

***
0,140 € 0,75 % 0,110 € 0,75 %

  
*** - 0,95 % - 0,95 %

   
*** 

Commerciële kaarten
- 2,05 % - 2,05 %


